Prečo sa v programe Zelená škola platí registračný poplatok?
Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia malej časti nákladov na:
- koordináciu programu,
- úhradu licencie za medzinárodný certifikačný program Eco-Schools,
- nákup vlajok a výroby certifikátov.

Reálne náklady na chod programu sú v súčasnosti cca 100 000 eur na rok.
Časť finančných prostriedkov, z ktorých tento rok financujeme program Zelená škola, sme získali
od generálneho partnera Nadácie ZSE a partnera Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Vďaka týmto finančným prostriedkom majú zapojené školy možnosť napr.:
- bezplatnej konzultantskej podpory,
- bezplatnej účasti na regionálnych seminároch, kurzoch, slávnostnej certifikácii, Dni
učiteľov a pod.,
- využívať množstvo metodických a informačných materiálov,
- uchádzať sa o financie v grantových kolách programu
- atď.
Okrem toho je za „prevádzkou“ programu Zelená škola množstvo iných aktivít a práce množstva
ľudí, ktorú priamo nevidíte (mesačné stretnutia programového tímu, množstvo práce na
vydaných a pripravovaných metodických materiáloch atď.).

Časť z rozpočtu tvorí poplatok za členstvo v medzinárodnej sieti Eco-Schools
Program Zelená škola (Eco-Schools) je na medzinárodnej úrovni jedným z programov
Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE). Lokálne verzie tohto programu môžu realizovať
len organizácie, ktoré sú členom tejto organizácie. Členstvo je okrem iných podmienok
podmienené zaplatením členského poplatku, ktorý pre Slovensko predstavuje
cca 4 700 eur. Okrem toho platíme ešte aj členský poplatok špeciálne za program Zelená škola –
pri súčasnom počte zapojených škôl na Slovensku ide o poplatok vo výške cca 1 500 eur. Tieto
poplatky sú "daňou" za medzinárodne uznávanú značku "Zelená škola", ktorou sa môžu pýšiť
desiatky slovenských škôl. Spolu tieto poplatky tvoria 6 100 eur za rok.
Poplatky uhrádzame za každý školský rok. Z tohto, ale aj ďalších praktických dôvodov
(zánik škôl, odchod koordinátora...) je nutné opakovať registráciu a úhradu poplatku do
programu každý školský rok.
Ak si to celé dobre prepočítate zistíte, že všetky registračné poplatky škôl sú len malým
zlomkom zo skutočných nákladov programu.
Zároveň registračný poplatok triedi školy na tie, ktoré majú reálny záujem pracovať v
programe Zelená škola, a tie ktoré by sa chceli len "na chvíľu zviezť" – všetci vieme, že ak za niečo
zaplatíme aspoň pár eur, tak si to vážime oveľa viac ako veci, ktoré máme zadarmo a bez námahy.
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Ak máte problém nájsť v rozpočte školy 60 alebo 100 eur na úhradu registračného
poplatku, pokúste sa osloviť obec, rodičov-podnikateľov alebo zorganizujte na škole,
medzi rodičmi zbierku a pod. Veríme, že vynaložené úsilie bude stáť za to.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na tvorivú spoluprácu!
Váš tím programu Zelená škola
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